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Motion från Karin Svensson Smith (MP) Låt
Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till
biosfärområdet Kristianstads Vattenrike
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med kommunstyrelsens beslut att
ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO 2020 för
biosfärområdet Vombjösänkan.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har 2019-12-20 inkommit med motionen
Låt Vombsjösänkan bli Lunds motsvarighet till biosvärområdet
Kristianstads Vattenrike. Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Lunds kommun tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs
kommun bör verka för att Vombsjösänkan får ett officiellt
godkännande som biosfärområde.
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Ärendet
Bakgrund
Karin Svensson Smith (MP) har i motion till kommunfullmäktige
yrkat att kommunfullmäktige ska besluta



att tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs kommun
verka för att Vombjösänkan får ett officiellt godkännande som
biosfärområde samt
att uppdra åt tekniska nämnden att koordinera insatserna för
Lunds kommuns räkning.

Föredragning
Att utveckla Vombsjösänkan till ett biosfärområde är en vilja som
vuxit ur projekt och samverkan som genomförts och pågår i området
under lång tid. Samarbetet mellan Lunds, Eslöv och Sjöbo
kommuner, länsstyrelsen och boende kring naturreservatet i
Klingavälsåns dalgång ledde fram till EU-projektet LIFEscape där
landskapskonventionen och delaktighet i utvecklingen av området
var central. De tre kommunerna tog 2013 beslut om att genomföra
en förstudie och fortsätta processen att skapa ett biosfärområde.
Förstudien färdigställdes under 2019. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2020-04-06 att godkänna
förstudierapporten Biosfärområde Vombsjösänkan samt att anta den
kommungemensamma avsiktsförklaringen att Sjöbo, Lund och
Eslövs kommuner har för avsikt att efter respektivekommuns och
nationella programkommitténs godkännande avförstudien ansöka
om att inleda en kandidatur till UNESCO år 2020.
Den nationella programkommittén har i slutet av oktober 2020
beslutat att godkänna den förstudie som Lunds, Sjöbo och Eslövs
kommuner arbetat med sedan 2012 samt att tillstyrka förfrågan om
att ge Vombsjösänkan en biosfärkandidatstatus.
Kandidaturen är tre-årig och innebär att en medfinansiering på 450
000 kr/år från Naturvårdsverket 2021-2023 tillförs den
treårsbudget kommunerna i Sjöbo, Eslöv och Lund tidigare har
kommit överens om. Kandidaturen är tänkt att leda till att den
nationella biosfärskommittén nominerar Vombsjösänkan för beslut i
UNESCO om att bli godkänd som ett internationellt biosfärsområde.
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Motionen föreslås anses besvarad med kommunstyrelsens beslut att
ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO 2020 för
biosfärområdet Vombjösänkan.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret via remiss till tekniska
nämnden. Tekniska nämnden har beslutat att yttra sig över
motionen enligt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Barnets bästa
Att arbeta för de globala hållbarhetsmålen gynnar barn och unga. Att
skapa biosfärområden är ett sätt att nå FN:s globala mål 2030. Idén
med ett biosfärområde är att genom kunskapsbyggnad och gränsöverskridande samverkan visa på praktiska exempel hur man
arbetar för en hållbar utveckling, vilket är till nytta för barn och
unga.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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